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BASES
CONVOCATÒRIA

El Consell Esportiu del Baix Llobregat amb el suport de la Unió de Consells Esportius de Catalunya i
del Consell Català de l’Esport, convoca l’àmbit comarcal del 30è Concurs cultural-esportiu, adreçat
a tots els infants i joves del Baix Llobregat, nascuts entre els anys 2003 i 2012, independentment
de si practiquen o no esport.
Aquest concurs es portarà a terme durant el curs escolar 2018– 2019.
OBJECTIUS

Desenvolupar les qualitats artístiques i literàries dels nois i les noies a través de l'esport com a
manifestació cultural.
CATEGORIES







Prebenjamina (2011 – 2012) - Cicle inicial d’educació primària (1r i 2n)
Benjamina (2009 – 2010) - Cicle mitjà d’educació primària (3r i 4t)
Alevina (2007 – 2008) - Cicle superior d’educació primària (5è i 6è)
Infantil (2005 – 2006) - Primer cicle d’educació secundària (1r i 2n)
Cadet (2003 – 2004) - Segon cicle d’educació secundària (3r i 4t)
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PARTICIPACIÓ

A les modalitats de còmic, vídeo i bloc esportiu els treballs poden estar realitzats per més d’un
autor.
ASPECTES TÈCNICS

Pintura-dibuix
El treball realitzat ha de ser original i representatiu de l’esport. Les tècniques que es poden utilitzar
són lliures i s'ha de fer en un full mida DIN-A4.
Mascota
Creació d’una mascota representativa de l’esport. El treball presentat ha de ser original. Les
tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'ha de fer en un full mida DIN-A4.
Redacció
Elaboració d'una redacció, article periodístic o entrevista que reflecteixi l'activitat esportiva. El
treball presentat ha de ser en català, original i ha de tenir una extensió aproximada de 100
paraules mecanografiades, per una sola cara i en paper DIN-A4.
Fotografia
El treball presentat ha de ser original i ha de reflectir l'esport. Les fotografies poden ser retocades
manualment o digitalment i han de ser de mida estàndard 15x20 cm.
Vídeo
El treball realitzat ha de ser original, representatiu de l’esport i els valors associats. L’original ha de
ser lliurat en format de vídeo comprimit .mpeg en un cd o dvd. Pot tenir una durada màxima de 3
minuts. La producció audiovisual és lliure, curtmetratge, lipdub, animació...

ÀMBITS I PARTICIPANTS

Àmbit comarcal
Poden participar-hi tots els nois i les noies que vulguin, sempre que tinguin l'edat corresponent a
les categories convocades i al concurs en què vulguin participar.
PREMIS

S’atorgaran premis per cadascuna de les modalitat en base a la valoració del jurat.
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DADES

La data límit per lliurar els treballs que optaran a l’àmbit comarcal és el 5 d’abril de 2019.
En tots els treballs ha de constar, a la part posterior, les següents dades dels participants:
 Nom i cognoms
 Curs o cicle educatiu
 Centre educatiu o entitat al qual pertany el participant

ALTRES ASPECTES

Tots els autors dels treballs presentats cediran els drets de reproducció, modificació, publicació,
distribució i divulgació de les seves obres originals al Consell Esportiu, per la qual cosa renunciaran
a qualsevol dret que es pugui derivar d’aquestes actuacions.
El Consell Esportiu citarà el nom de l’autor sempre que es faci ús de la seva obra. Aquesta
utilització sempre serà dins de l’àmbit de l’esport i la cultura, sense que en cap cas s’obtingui
contraprestació alguna.
La participació en totes les modalitats del Concurs cultural-esportiu implica l'acceptació íntegra
d'aquestes bases. L'incompliment de les bases comportarà la inadmissió del treball.
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